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MARGUERITEDURAS,1914’teHindiçin’dedoğdu.SorbonneÜniver-
sitesi’ndehukukvesiyasetbilimiöğrenimigördü.Yazarolarakilkba-
şarısını,üçüncüromanı Pasifik’e Karşı Bir Bent(1950)ilekazandı.Yine
ilgiyle karşılanan Cebelitarık Denizcisi (1952) ve Moderato Cantabile 
(1958), diyalogların daha çok önem kazandığı, daha lirik yapıtlardı.
AlainResnais’ninünlüfilmiHiroşima Sevgilim’inözgünsenaryosunuda
kalemealanDuras,India Song(HintŞarkısı)adlıoyununu1975’tese-
naryolaştırdıvefilminyönetmenliğiniüstlendi.Sonrakiyıllardadaha
soyut bir üslububenimsedi.Yarı özyaşamöyküsel romanıSevgili’nin
(1984)öyküsünüdahasonra Kuzey Çinli Sevgili(1991)adlıromanında
yeniden ele aldı. Beyazperdeye de uyarlanan Sevgili adlı romanıyla
GoncourtÖdülü’nedeğergörülenDuras,1996’daParis’teöldü.

BİRSELUZMA,1970’teİstanbul’dadoğdu.GalatasarayLisesiveİÜ
FransızDiliveEdebiyatıBölümü’ndeokudu.Meydan Larousse Ansiklo
pe disi’ninekleri,Théma LarousseveJunior LarousseAnsiklopedilerinde
çevirmenolarakçalıştı.Larousse Gastronomique’in çeviri grububaş-
kanlığı çalışmasını üstlendi. FrançoisRabelais, Pascal Bruckner,Al-
bertineSarrazin,LouisAragon,HonorédeBalzac,Jean-MarieLacla-
vetine,PierreLoti,GuydeMaupassant,NicolasMichel,Marquisde
Sade,GeorgeSand,VictorHugogibiyazarlardançevirileryaptı.
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Marguerite Duras’la ilk kez, 1987 yılında, Mavi Göz ler Si
yah Saçlar’ın İtalyanca çevirisinin yayımlanmasından kısa bir 
süre sonra görüştüm. 

La Stampa için yapmak istediğim bu söyleşiyi kabul ettir-
mek pek kolay olmadı. 

Onu ikna etmek için defalarca aramak ve pazarlık etmek 
zorunda kaldım. Bezginlikten gelen bir umursamazlığın pen-
çesinde gibi görünüyor ve grip hastalığını bahane ederken, çok 
işi olduğundan şikâyet ederek (da ha sonra Sevgili’nin senaryo-
sunu yazmakla meşgul olduğunu öğrendim) benden kaçmayı 
sürdürüyordu. Nihayet bir öğleden sonra Inge Feltrinelli’yle 
olan dostluğumdan söz ettim ona. Bir an şaşkınlık yaşadı. “He-
men ara sın beni,” diye cevap verdi. Inge’ye telefon ettim ve 
Du ras’ı aramasını rica ettim. Yarım saat kadar sonra, randevu 
almayı başarmış olmam inanılmazdı. 

Saint-Benoît Sokağı’na biraz erken gittim. Üçüncü katın 
sahanlığı loş ve dardı. Kapıyı çaldım, birkaç dakika bekledikten 
sonra kapının arkasından bir erkek sesi (dokuz seneden beri ya-
zarla birlikte yaşayan Yann Andréa olduğunu düşündüm) bina-
nın aşağısındaki bistroya inip bir kahve içmemi ve yarım saatten 
önce geri dönmememi söyledi. Dairenin derinliklerinden bir 
yerden Margu e rite’in sesini işittim: Söyleşi için verdiği randevu-
yu unuttuğunu iddia ediyordu.

Söylenen saatte onu küçük, küçücük, her zamanki gibi 
kâğıtlar ve değişik nesnelerle ağzına kadar dolu, tozlu odasın-

Giriş
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da, dirseklerini çalışma masasına dayamış sırtı dönük oturur 
halde buldum. 

Ona söylediğim hiçbir şeye aldırmadan sessizce bana 
baktı durdu. Sonra konuşmaya başladı; hâkim olmayı bildiği o 
olağanüstü tınıyla, tonları ve aralardaki sessizlik anlarını büyük 
bir dikkatle ayarlayarak konuşuyordu. Zaman zaman sinirle-
nerek duruyor, defterime aldığım notlara bir göz atmak isti-
yordu. Telefon çalar çalmaz, sözlerini yazmamı engellemek 
istermiş gibi elimi tutuyor ve elimin hareket etmesini engelli-
yordu. 

Evinde bulunduğum süre boyunca (üç saat, belki daha da 
fazla) çekmeceden durmaksızın kocaman naneli bonbonlar çı-
kardı; bana da bir tane ikram etmek ancak görüşmenin sonun-
da aklına geldi. 

Hatta son olarak, fotoğrafının çekilmesine izin vermeyi 
bile kabul etti. Üzerinde her zamanki “M.D. üniforması” vardı: 
kısa evaze bir etek, kolları sıvanmış bir kazak, gri yelek, dolgu 
topuklu ayakkabılar. Poz vermek için yavaşça döndü. Objektif-
ten kaçınmak ister gibi görünüyordu ama mavi gözleriyle, par-
maklarını süsleyen değerli yüzüklerin kadraja girmesine özen 
gösterdi. 

Giderken tekrar ne zaman görüşebileceğimizi sordum. “Ne 
zaman istersen,” dedi. “Fakat fazla zamanım yok.”

Veda etmek için eğildim ve beni öptü.
Yazdan sonra Paris’e geri döndüğümde aradım onu. İtal-

ya’dan onun için büyük bir tekerlek parmesan getirdiğimi söy-
ledim. Öğle vaktiydi ve Marguerite yeni kalkmıştı. “Güzel,” 
dedi. “Evde de yiyecek hiçbir şey yoktu zaten.”

Birkaç dakika içinde gelebileceğimi söyledi. Fakat bu kez 
de kapıyı açmaya gelen o değildi. Çekingen ve hamarat Yann, 
elimdeki ağır paketi almakla yetindi ve kapıyı çabucak suratıma 
kapattı.

Israr etmemem gerektiğini anladım ve birkaç gün geçme-
sine izin verdim.

Zaman içinde (belki de kaçınılmaz olarak) iki kadın ara-
sında oluşan bu özel suç ortaklığı içinde, gevezelikler ve soh-
betlerle dolu, uzun öğleden sonraları birbirini izledi. 

Konuşmalarımız –şuradan buradan sohbetler– daha sonra 
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yeniden düzenlenip sıralansa da, bazen birbiriyle bağlantısız 
olarak kaldı. 

Bazen saatlerce kesintisiz aynı konudan bahsederek geçi-
yordu. Marguerite’in itiraz edilemeyecek bir tonla, “Artık ye-
ter,” demesine kadar sohbete devam ediyorduk. 

Tam o anda Yann, onu dışarı çıkarmak üzere çıkıp geliyor 
ve çilek rengi mantosunu giymesine nazikçe yardım ediyordu. 

Konuşurken, Marguerite’in bembeyaz yüzünün kırışık cil-
di ara sıra geriliyor sonra yeniden kırışıyordu. Zaman zaman 
gençliğinden beri kullandığı erkek gözlüklerini çıkarıyor, sonra 
yeniden takıyordu. 

Hatırlamasını, düşünmesini, dalıp uzaklara gidişini, doğa-
sından gelen güvensizliği ağır ağır terk edişini dinliyordum: 
benmerkezci, kurumlu, dik kafalı, konuşkan. Yi ne de zaman 
zaman duygusallığa ve heyecana, çekingenliğe, ağırbaşlı gül-
melere ya da kahkahalara açık. Birdenbire karşı konulamayan, 
açgözlü ve neredeyse çocuk su bir merakla canlanmış gibi gö-
rünebiliyordu. 

Son görüşmemizi hâlâ hatırlıyorum. Salonun en uzak kö-
şesindeki televizyon açıktı her zamanki gibi ve Mar guerite’in 
yüzü günlerdir uyumamış gibi yorgun görünüyordu. 

Benim hakkımda her şeyi öğrenmek istedi. Soru sormak-
tan alamıyordu kendini: Ona hayatımdan, aşklarımdan ve onun 
da yaptığı gibi, uzun uzun annemden söz ettim. “Ne olursa ol-
sun, annem hayatım boyunca karşılaştığım en çılgın, en ne ya-
pacağı kestirilemez insan olarak kalacak,” dedi bana uzaklardan 
bir gülümseyişle. 

LEOPOLDİNA PALLOTTA DELLA TORRE
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On beş yıldan daha uzun bir zaman önce, Angelo Mori-
no’nun Marguerite Duras hakkında yazdığı deneme yazısını (Il 
cinese e Marguerite [Çinli ve Marguerite] Sellerio, 1997) okur-
ken haberdar olmuştum bu söyleşinin varlığından. Fransa’da 
henüz yayımlanmamıştı. Angelo Morino’nun çok sayıda alıntı 
yaptığı bu söyleşide, bugüne kadar yayımlanmış Fransızca söy-
leşilerde pek ele alınmamış farklı unsurlara yer verildiğini he-
men anlamıştım. Leopoldina Pallotta della Torre’nin İtalyan 
olması ayrıca kararlılığı, ısrarcılığı, seçtiği temaların türü ve çok 
iyi yapılanmış bir düşünce biçimine sahip oluşu, bugüne kadar 
yayımlanmış söyleşilerin çoğunluğunda sorulara cevap verme-
menin, konudan sapmaların hoşgörülmüş olması durumundan 
kaçınılmasını sağlamıştı. Bugüne kadarki söyleşilerde, söyleşiyi 
yapan kişi, karşısındaki otoriter muhatabının etkisiyle, Duras’ın 
hayranlarının, taklitçilerinin ve eleştirmenlerinin kodlarını ya-
kından bildiği dilden, yani Duras gibi konuşmaya itiliyordu. 
Özellikle de konudan sapmalar, düşünceden düşünceye atlama-
ların çok oluşu, zaman zaman diyalogları tutarsızlık sınırına ge-
tiriyor, bu arada konunun ne olduğunun anlaşılamaz hale gel-
mesine neden oluyordu. 

Angelo Morino’nun kitabıysa, Sevgili’nin gelişimi üzerine 
bir incelemeydi. Pasifik’e Karşı Bir Bent’ten Yann Andréa 
Steiner’e kadar, Duras’ın eserlerinin bütünü içine dağıtılmış 
biyografik unsurlarla, yazarın kitlesi tarafından büyük ilgi gö-
ren bu romanın ortaya koyduğu yeni olma iddiasındaki unsur-

Metni İtalyancadan Fransızcaya aktaran 
çevirmenin notu



ların titiz bir karşılaştırmasıydı. Kitabın geç “keşfedilmesi” 
üzerinde duruyor,  Pasifik’e Karşı Bir Bent’teki “Mösyö Jo”nun 
yerini alan “Çinli” sevgili Huynh Thuy-Lê’nin kimliği konu-
sunda bir şüpheye yer veriyordu. Marguerite Duras’ın Pa
sifik’e Karşı Bir Bent, Sevgili ve Kuzey Çinli Sevgili’de aynı 
olayları üç farklı anlatım biçimini karşılaştırıyor, erkek kardeş 
sayısının farklı oluşunun ve özelikle sevgilinin kimliğindeki 
(Fransız olan “Mösyö Jo”, Çinlinin babası Vietnamlı Huynh 
Thuy-Lê’ye dönüşüyor) değişikliğin altını çiziyor, “gerçek” 
üzerinde uzun uzun durarak, Sevgili kitabının Henri (Émile 
adıyla geçen) Donnadieu’yü bir Vietnamlı ya da bir Çinliyle 
aldatan Marie Legrandi, yani Marguerite’in annesinin hayatın-
dan bir kesiti anlattığı iddiasını ileri sürüyordu. Marguerite ve 
en küçük erkek kardeşi Paulo, bu sevgilinin çocukları olmalıy-
dı (Kuzey Çinli Sevgili’de, küçük kardeş ve genç kızın ten ren-
ginin bu sevgilininkiyle benzerliğine ilişkin çok sayıda ima 
bulunmaktadır). Bu durumda, Emile Donnadieu’nün tek 
oğlu, büyük erkek kardeş Pierre’dir. Sevgili’nin kızın değil, an-
nenin sevgilisi olduğuna dayanan bu tez, Michel Tournier ta-
rafından Célébra tions’da tekrar ele alınmıştır. Bu tez, Margue-
rite Duras ve Emile Donnadieu arasındaki, yazarın yayınlan-
masına izin verdiği fotoğraflara bakıldığında göze çarpan fi-
ziksel benzerlik olmasa ikna edici olabilir. Marguerite bakışla-
rını, gözlerinin biçimini Emile Donnadieu’den almıştır. Dani-
elle Laurin, Duras’nın Sadec’deki eski sınıf arkadaşlarından 
Madam Ly’le görüşmüş ve Haziran 1998’de, Duras artık ha-
yatta değilken Lire dergisinde bu görüşmeye dayanan bir yazı 
yayımlamıştır. Bu arkadaş, Marguerite’in Huynh Thuy-Lê’yle 
kaçamaklarına tanıklık ettiğini belirtmekte ve 1952 yılında, 
Duras’ın oradan kesin olarak ayrılmasından yirmi yıl sonra, 
Huynh Thuy-Lê’nin bir kadın akrabası aracılığıyla kendisine 
Paris’ten haberler gönderdiğini söyleyerek Duras’ın, Çinli sev-
giliyle ya da en azından ailesiyle bağlantısının sürdüğünü orta-
ya koymaktadır. Sevgilinin Çinli babası Huynh Thuan’ın evi, 
Sadec’te bir “Sevgililer Müzesi”ne dönüştürülmüştür. Duras 
buraya hiç ayak basmamıştır. Turistler ziyaret etmekte ve bu-
rada konaklayabilmektedir.

Duras söyleşi vermek konusunda pek cimri davranmadı-
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ğından, onunla ilgili çok sayıda önemli söyleşiye ulaşmak 
mümkündür. Bunlar arasında özellikle de Xavière Gauthier’le 
Parleuses (Konuşan Kadınlar) (Minuit, 1974), Michelle Por-
te’la Camion (Kamyon) (Minuit, 1977) ve Lieux de Marguerite 
Duras (Marguerite Duras’ın Mekânları) (Minuit, 1978), Serge 
Daney ve Cahiers du Cinéma ekibiyle Yeşil Gözler (Yeux verts, 
1987), Jérôme Beaujour’la Somut Yaşam (La vie matérielle, 
P.O.L. 1987), Pierre Dumayet’yle Dits à la télévision’u (Tele-
vizyonda Söylenenler) (EPEL, 1999), Dominique Noguez’yle 
(Benoît Jacob, 2001), François Mitterand’la Bureau de poste de 
la rue Dupin (Dupin Sokağı’ndaki Postane) (Gallimard, 2006) 
sayılabilir. Hayatı boyunca yazılı basında ya da radyo ve tele-
vizyonda pek çok söyleşisi yayımlanmıştır (Alain Veinstein, 
Bernard Pivot, Bernard Rapp, Michelle Porte ya da Benoît 
Jacquot’yla). Fakat tek bir kitapta hem özel hayatını hem de 
yazar olarak kariyerini ele alan, Leopoldina Pallotta della 
Torre’yle yaptığı konuşmaya benzeyen, Fransızca bir yayın bu-
lunmamaktadır. Sorularında sık sık sözünü ettiği üzere, Leo-
poldina Pallotta della Torre, Matthieu Galey’nin Marguerite 
Yourcenar’la yaptığı söyleşi kitabı, Açık Gözler’i (Les Yeux Ou
verts, Le Centurion, 1980) model olarak almıştır.

Bu eseri yayımlayan La Tarraruga yayınevi artık varolma-
dığından, Limoges Üniversitesi’nde ders veren, İtalyan Porta-
parole yayımlarının basın ataşesi Annalisa Bertoni’yle karşılaş-
mama kadar kitabın bir kopyasını bulmayı başaramamıştım. 
Adriana Asti’yle ortak hazırladığımız, Se souvenir et oublier 
(Hatırlamak ve Unutmak) kitabının bu yayınevi tarafından ya-
yımlanması sırasında yakaladığım bir fırsat sayesinde, Annalisa 
Bertoni’ye, artık ulaşılamayan bu efsanevi söyleşiden söz et-
tim. Tezini Marguerite Duras üzerine hazırlayan Bertoni, bu 
söyleşi kitabının bir kopyasını saklamıştı.

İtalyan editör arkadaşlarım sayesinde, Leopoldina Pallotta 
della Torre’nin ailesinin izini Bolonya’da buldum. Nihayetin-
de, Lucques’da oturan della Torre’nin kişisel iletişim bilgilerini 
elde etmeyi başardım.

Bir Fransız yazarın sözlerini, İtalyancadan Fransızcaya tek-
rar çevirmenin, ifade biçimini bozma riski oluşturduğu açıktır. 
Duras’ın, Fransız okurlarının alışkın olduğu tonunu olabildiğin-



16

ce korumaya çabaladım. Bana gerekli görünen açıklayıcı notlar 
koydum, zorunlu görünen düzeltmeleri yaptım.

Burada Annalisa Bertoni’ye teşekkür etmeliyim; o olma-
saydı, Fransız halkı bu kitabı okuyamayacaktı.

RENÉ DE CECCATTY
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Saygon’dan birkaç kilometre ötede, Gia Dinh’da doğdu-
nuz ve ailenizle birlikte sayısız taşınmanın ardından –Vinh 
Long, Sadec– on sekiz yaşına kadar, o dönemde Fransız sö-
mürgesi olan Vietnam’da yaşadınız. Özel bir çocukluk geçirdi-
ğinizi düşünüyor musunuz? 

Bazen tüm yazılarımın oradan, o çeltik tarlalarından, 
o ormanlardan, o ıssızlıktan doğduğuna inanıyordum. 
Çıp   lak ayak dolaşan, zaman kavramı olmayan, görgü ku-
rallarını bilmeyen, nehrin üzerinden alacakaranlığa bak-
maya alışkın, yüzü güneşten kavrulduğundan hiçbir za-
man tam olarak beyaz olamayan, Fransız’dan çok Viet-
namlı o cılız şaşkın çocuktan. 

Çocuk halinizi nasıl tanımlardınız? 
Küçük, her zaman küçüktüm ben. Fakat kimse bana 

ufak tefek olduğumu söylemedi, evimizde kendime ba-
kabileceğim bir ayna da yoktu. 

Hafızanızın bu katmanlarıyla yazınız arasında bir bağlantı 
var mı? 

Yazıyla canlandırılamayacak kadar güçlü, şimşek gi-
bi çakıp yok olan anılarım var. Böylesi daha iyi değil mi 
aslında? 

Çocukluk
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Hindiçin’deki çocukluk hayal gücünüz için mutlak gerekli 
bir referans mı?

Yazı hiçbir zaman o yoğunluğa ulaşamaz. Stendhal 
haklı: Çocukluk sonsuzdur. 

Hatırladığınız en eski anılar neler? 
Hayatımın ilk yıllarını yaylalar, yağmur, yasemin ve 

et kokusuyla hatırlıyorum. Hindiçin’deki yıpratıcı öğle 
sonraları, biz çocuklara, çevremizi saran boğucu doğaya 
meydan okuma hissi yaşatıyordu adeta. 

Ormanın üzerinde bir yasak ve gizem hissi hüküm 
sürerdi. O anlar bizim, yani iki erkek kardeşimle benim o 
kadar hoşumuza giderdi ki, iç içe geçmiş sarmaşıklar ve 
orkideler arasına dalar, her an yılanlarla ya da ne bileyim, 
kaplanlarla karşılaşma riskine meydan okuyarak macera-
ya atılırdık. 

Pasifik’e Karşı Bir Bent’te uzun uzun söz ettim bun-
lardan. 

Çevremi saran o insanüstü dinginlik ve o sözle ifade 
edilemeyecek yumuşaklık bende silinmez izler bıraktı.

Köylerin dışındaki karantina alanlarının yakınından 
geçerken tabii ki Tanrı’yı suçluyordum: Yaşadığımız Si-
yam sınırında, tepelerin yamaçları boyunca havada dar-
madağınık bir ölüm hissi hüküm sürüyordu. Yine de, o 
halkın ezgili kahkahalarının çınlamaları hâlâ kulaklarım-
da: Yok edilemez bir canlılığın tanığıdır kahkaha. 

Bunca zaman sonra, Hindistan ve Hindiçin’den hangi gö-
rüntü kaldı aklınızda?

Aşırılıkların, sefaletin, ölümün, çılgınlığın ve yaşa-
mın yığınlar halinde biriktiği, dünyanın akıl almazlığının 
kalbi oralar. 

Kitaplarınızda ve filmlerinizde yeniden inşa ettiğiniz Do
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ğu, yozlaşmış, harap olmuş bir Doğu. Ne kadar gerçek oldu-
ğunu söyleyebiliriz bilemiyorum.

Ben sömürge döneminde yaşadım ve sonrasında bir 
daha hiç gitmedim oralara.1 Zaten, gerçekçiliğin sözde 
doğ ruluğu beni ilgilendirmiyor.

Fransızca ve Hindiçin dilinde konuşarak büyüdünüz. Bu 
çift dillilik deneyimi sizi nasıl etkiledi? Avrupa kültürüne bu 
kadar uzak bir kültürün size katkısı ne oldu? 

Yıllar boyunca o hayatın büyük bir kısmını zihnimde 
bas kı altında tuttum. Sonra aniden, bilinçaltımda ilk on 
iki yılıma ilişkin ne varsa, şiddetle geri dönerek ziyaretime 
geldi. Sefaleti, korkuyu, ormanın gölgesini, Ganj’ı, Me-
kong’u, su aramak için yol kenarına akın eden kaplanla rı 
ve ürkütücü cüzamlıları bıraktığım yerde geri buldum. 
Ülkem intikamını alıyor, dedim kendi kendime. 

Çok genç yaşta seyyar olmaya, ev ve şehir değiştirmeye 
alışmıştınız. 

Sömürgelerde görevli olan babamın mesleği nedeniy-
le... Çocuktum, evlere hiç bakmazdım, içindeki eşyalara 
ya da mobilyalara da. Zaten küçücüktüm, karanlığın için-
de, bir hayvan gibi gözü kapalı dolaşabilirdim. Yetişkinler-
den bıktığımızda kaçıp sığındığımız yerler olduğunu ha-
tırlıyorum. Ondan sonra hep ait olacağım bir yer aradım, 
hiçbir zaman istediğim yerde olduğum hissine ulaşama-
dım: Derbeder bir yaşam diyebilirsiniz isterseniz. 

Bundan elli yıl önce sürgün edildiğinizde, ülkenizi sonsuza 
dek terk ettiniz. 

1.MargueriteDuras,Vietnam’dan[Hindiçin]1932yılındaayrıldıvebirdahahiç
gitmedi.
[AksibelirtilmediğisürecebukitaptakidipnotlarmetniİtalyancadanFransız-
cayaaktarançevirmeneaittir.(Y.N.)]
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